
Fælles Medicinkort
- for sundhedsprofessionelle

Vitaminer, håndkøbsmedicin og ikke godkendte lægemidler
Recepter på præparater med udleveringstilladelser, håndkøbsmedicin, 
stærke vitaminer eller andre relevante præparater, som ligger uden for 
”Medicinpriser”, kan oprettes på FMK. Hvis det ikke er muligt i den lokale 
løsning, er det muligt på fmk-online. Stærke vitaminer kan fremsøges 
under ”Godkendte lægemidler”, og andre præparater kan oprettes under 
”Andre lægemidler”. 

Magistrale lægemidler
Magistrale lægemidler skal håndteres via papirrecept.

Medicintilskud
Pr. 15 november skal alle medicintilskudsansøgninger søges elektronisk. 
Der kan nemt og hurtig sendes en medicintilskudsansøgning via fmk-online 
– kun 5 obligatoriske felter skal udfyldes.

Pr. 1. januar 2016 vil borgere automatisk få ”Kronikertilskud” uden at der 
ansøges om det. Tildelingen sker automatisk.

Vaccinationer
Pr. 15. november 2015 bliver det lovpligtigt at registrere alle vaccinationer, 
som gives til borgeren. Det gælder både børne-, rejse-, influenza og alle 
øvrige vaccinationer.
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Spørgsmål og svar om Fælles Medicinkort

Hvordan bemyndiger man lægens medhjælp?
Lægen logger på fmk-online og bemyndiger sin medhjælp ved at vælge 
”Administrér medhjælpere” og klikke på ”Vis Bemyndigelser”. Her kan 
lægen tilføje eller slette en medhjælper. Medhjælpen skal oprettes 
separat til hhv. FMK, DDV og Tilskud. Medhjælpen skal have sin egen 
medarbejdersignatur.

Hvordan annullerer man recepter?
Skal borgeren ikke kunne afhente mere medicin på en recept, skal 
recepten annulleres. Dette kan gøres i eget system eller på fmk-online. 
I fmk-online kan man fremsøge borgeren og derefter trykke på 
”Recepter”. Klik på den sorte pil ud fra de åbne recepter, som skal 
annulleres. Nederst i vinduet for recepten klikker man så på ”Annullér 
recept”.

Hvordan håndteres dosisdispensering?
Alle lægemiddelordinationer og tilhørende recepter, som skal dosis-
dispenseres, skal oprettes som strukturerede ordinationer primært på 
formen morgen + middag + aften + nat. 

Dosisdispenseringsrecepter skal oprettes elektronisk og tilknyttes en 
ordination. Hvis en lægemiddelordination ændres eller seponeres, skal 
apoteket kontaktes, og den tilhørende recept annulleres. Hvis dosis 
ændres, skal der oprettes en ny recept med den korrekte dosering. Er man 
i tvivl om, en borger har modtaget dosispakke medicin igennem de seneste 
to år, kan dette ses i fmk-online eller måske i lokale løsninger.

Hvordan oprettes recepter til borgere uden CPR-nr. ?
Der kan oprettes recepter på borgere uden CPR-nr. Recepten fremfindes 
på apoteket ved hjælp af borgerens navn og adresse. 

Centrale begreber i FMK

Fast medicin 
En lægemiddelordination uden behandlingsslutdato opfattes i FMK som 
en fastordination. Hvis en behandling ikke skal være fast, skal der påføres 
en behandlingsslutdato på ordinationen. I praksis betyder det, at medicin 
”efter behov”, som må tages i en ubegrænset periode, også bør angives 
som uden behandlingsslutdato.

Seponering af lægemiddelordination
Når behandlingsslutdatoen for en lægemiddelordination er passeret, vil 
den ikke længere fremgå af aktuel medicin på FMK.  

Annullering af recept 
Når en recept annulleres, er det ikke muligt efterfølgende at få udleveret 
mere medicin på den pågældende recept. 

Effektueringer
Når borgeren får udleveret receptpligtig medicin fra apoteket, bliver 
udleveringen registreret i FMK. Det vil derfor være muligt via FMK at 
se, hvilket lægemiddel, der er udleveret, og hvornår det er sket. En 
effektuering kan dog også være en udlevering fra klinikken, fra sygehuset 
m.v., hvis man har fået udleveret medicin direkte uden en recept. 

Nye begreber

Indlagt/udskriv erstatter Suspendering
Suspenderingsbegrebet er udfaset centralt i FMK, men kan endnu 
ses i enkelte løsninger. Når medicineringen føres lokalt, dvs. under en 
indlæggelse, vil status på FMK være ”Indlagt”. Når borgeren udskrives, 
skal borgerens aktuelle medicinering opdateres i FMK, og status ”Indlagt” 
fjernes. Hvis lægen ikke har fået ajourført FMK, vil status for FMK være 
”Udskrevet uden ajourføring”. 

Ajourføring af FMK
En ajourføring er lægens bekræftelse af, at de aktuelle lægemiddel-
ordinationer på FMK afspejler borgerens aktuelle medicinering på 
ajourføringstidspunktet.


